Wat gebeurt er bij de
implementatie van de Wzd?
Nieuwsgierig? Lees dan verder!
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Benieuwd hoe ver jouw organisatie is met de implementatie van de Wzd?
Zet dan de digitale vragenlijst in als nulmeting of als
monitor om de stand van zaken te volgen.
Via een korte vragenlijst kunnen medewerkers
invullen wat ze weten van de Wzd en hoe ze in de
praktijk invulling geven aan de wet. Het invullen van
de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten.
Medewerkers kunnen de vragenlijst invullen op een
moment dat hen het beste past.
Uit de vragenlijst komen automatisch grafieken die een overzicht geven van de stand van
zaken. Dit biedt mooie aanknopingspunten voor een verdiepend gesprek waarmee je je
prioriteiten voor de rest van het jaar kunt bepalen. Geïnteresseerd? Stuur ons een
mailtje.

Bijeenkomsten rond wooninitiatieven voor ouders en vertegenwoordigers
Het coördinerend team Wzd organiseert in samenwerking
met Per Saldo kosteloze bijeenkomsten voor ouders en
vertegenwoordigers die zelf een wooninitiatief voor hun
kinderen zijn gestart of willen opstarten.

We gaan in op vragen als: Wat betekent de Wzd voor ouderinitiatieven? Wat mag
geregeld worden in huisregels en wanneer is sprake van onvrijwillige zorg volgens de
Wzd? Mag de vrijheid van jeugdigen beperkt worden als dit vanuit pedagogisch
perspectief wenselijk is? En is er in dat geval sprake van onvrijwillige zorg volgens de
Wzd? Er is voldoende ruimte voor vragen en interactie tussen de deelnemers. Kortom;
een toegankelijke digitale workshop om kennis te maken met de Wzd.

Wist je dat….
• Er een digitale goodiebag beschikbaar is, waarin alle presentaties zijn opgenomen van
de workshops die we hebben gegeven tijdens de regionale bijeenkomsten, met
aanvullende informatie waarmee je zelf aan de slag kunt in je organisatie. Goodiebag
Regionale Bijeenkomsten – Coördinerend Wet Zorg en Dwang (coordinerendwzd.nl).
• We op basis van inspiratiebijeenkomsten een Handelwijzer Wzd in de ambulante
setting hebben gemaakt met uitgangspunten die richting geven aan de keuzes
waarvoor zorgorganisaties staan bij de invoering van de Wzd in de ambulante setting.
Voor welke keuzes sta je en hoe te beginnen?
• We in september in samenwerking met BVKZ, SoloPartners, ZorgthuisNL, de
Federatie Landbouw en Zorg en SPOT digitale bijeenkomsten organiseren specifiek
voor kleinere zorgaanbieders. Meer informatie volgt!

Wil je de kennis over de Wzd opfrissen?
Zet dan onze kennissessie in.
Wij hebben een kennissessie ontwikkeld waarin
zorgprofessionals in een dagdeel op een
interactieve manier hun Wzd-kennis kunnen
opfrissen. Het eerste deel bestaat uit een stukje
theorie. Het tweede deel gaat over casuïstiek uit
de dagelijkse praktijk. Zorgprofessionals kunnen
praktijkvoorbeelden inbrengen en leren hoe ze in
hun dagelijkse werk met elkaar in gesprek kunnen
blijven over afwegingen tussen vrijheid en
veiligheid bij hun cliënten.
De kennissessie is zo uitgewerkt dat organisaties
deze zelf kunnen faciliteren aan de hand van
powerpointslides. Desgewenst kan het
coördinerend team Wzd hierbij ondersteunen.

Over welke onderwerpen rondom veiligheid en vrijheid
wil je meer weten?
In september organiseren we digitale bijeenkomsten waarin
we opgedane kennis en ervaringen van het coördinerend
team en zorgaanbieders delen. Stuur ons een mailtje met de
onderwerpen waarin jij geïnteresseerd bent.

